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NESTA EDIÇÃO:
• O bom avanço dos FACTIVE IO (Intellectual Output)
• 2ª reunião transnacional do projeto FACTIVE
• Workshop de cocriação no Porto

O BOM AVANÇO DOS FACTIVE IO
Durante os últimos meses, a parceria do projeto
FACTIVE trabalhou ativamente nos respetivos
Resultados/Outputs Intelectuais (OI) e este
trabalho gerou produtos muito satisfatórios.
Especificamente, o IO2 - Metodologia de
aprendizagem FACTIVE e o IO3 – Toolkit de
formação FACTIVE.
O IO2 estabelecerá a metodologia Flipped
Classroom FACTIVE. Esta forma inovadora de
aprendizagem facultará aos formadores novos
métodos e recursos para ultrapassar os limites
tradicionais da aprendizagem no ensino têxtil.

IO3 será a plataforma virtual onde
estudantes
e
formadores/professores
poderão implementar a metodologia de
aprendizagem FACTIVE.
Atualmente,
os
parceiros
estão
concentrados na compilação destes
resultados e no desenvolvimento dos
próximos: IO4 – FACTIVE Handbook para
professores/formadores e o IO5 - uma fase
piloto que irá testar toda a estrutura
FACTIVE no final do projeto.

2ª REUNIÃO TRANSNACIONAL DO PROJECTO FACTIVE
A parceria FACTIVE reuniu em formato híbrido em
Junho passado, na Ljubljana. Alguns parceiros puderam
viajar para a Eslovénia e os restantes acompanharam a
reunião virtualmente. A reunião contou com a
participação especial da Agência Nacional Erasmus+
de Portugal, que felicitou a parceria pelo seu trabalho.
Durante a sessão, o IVOC apresentou os resultados
do IO1 e os restantes parceiros atualizaram o
consórcio sobre as atuais tarefas.

Por sua vez, o Instituto STEP dinamizou um
workshop, que gerou diretrizes determinantes
para a definição do IO2.

Parceria durante a reunião

WORKSHOP DE COCRIAÇÃO
Em Outubro passado, a parceria FACTIVE reuniu-se para o workshop transnacional de
cocriação e validação. Uma atividade para finalizar, validar e experimentar os recursos FACTIVE
desenvolvidos até ao momento.
Além disso, os parceiros aproveitaram a ocasião para realizar uma reunião de projeto
transnacional extra para uma atualização geral das tarefas de cada parceiro.
O evento teve lugar no Porto, Portugal. Após uma visita às instalações do parceiro MODATEX,
teve início o workshop de três jornadas.
Entre outras atividades relevantes, os
parceiros
puderam
verificar
e
experimentar a Metodologia FACTIVE
(IO2) graças a uma simulação teórica
conduzida pelo parceiro STEP Institute.
Além disso, a Universidade Link Campus
disponibilizou aos parceiros o conteúdo
do MOOC (Massive Open Online Course)
para visualização da estrutura da
plataforma virtual (IO3). Os parceiros
Partnership during the IO4 workshop
testaram e validaram todos os
conteúdos.
As discussões posteriores, centraram-se na definição do IO4 – FACTIVE Handbook e do IO5 Piloto, em termos dos próximos passos e tarefas.

PRÓXIMOS EVENTOS
Próxima reunião
A próxima reunião FACTIVE decorrerá
em Fevereiro do próximo ano e terá lugar
em Bruxelas.

Para mais informação:
Visite o website do projeto FACTIVE e as
redes sociais:

factiveproject.eu - Instagram - Linkedin
Contacto:
factive@gmail.com

#FACTIVEproject
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